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من جاؤوا  سجو ويتعلق بمالغطاس يسمى عيد تحتفل الكنيسة بالسالم عليكم. في هذا اليوم 
 ،وهي من إنجيل مّتىاالن هذه هي عظتنا و نور العالم. ملك اليهود و  يروا يسوعشرق لمال

   اليكم القراءة باسم يسوع:. 12االصحاح الثاني والعدد األول الى 
 

ِإَذا َمُجوٌس ِمَن اْلَمْشِرِق َقْد  ،َوَلمَّا ُوِلَد َيُسوُع ِفي َبْيِت َلْحِم اْلَيُهوِديَِّة ِفي َأيَّاِم ِهيُروُدَس اْلَمِلكِ 
ِق َوَأَتْيَنا َنا َنْجَمُه ِفي اْلَمْشرِ َفِإنََّنا َرَأيْ  ،اْلَمْوُلوُد َمِلُك اْلَيُهودِ  َقاِئِليَن: َأْيَن ُهوَ  َجاُءوا ِإَلى ُأوُرَشِليمَ 

َفَجَمَع ُكلَّ ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة  َفَلمَّا َسِمَع ِهيُروُدُس اْلَمِلُك اْضَطَرَب َوَجِميُع ُأوُرَشِليَم َمَعُه. ؟ِلَنْسُجَد َلهُ 
َبْيِت َلْحِم اْلَيُهوِديَِّة أَلنَُّه َهَكَذا َمْكُتوٌب َفَقاُلوا َلُه: ِفي  َتَبِة الشَّْعِب َوَسَأَلُهْم: َأْيَن ُيوَلُد اْلَمِسيُح؟َوكَ 

: ْغَرى ِبالنَِّبيِّ ٌر ِمْنِك َيْخُرُج ُمَدبِّ  َبْيَن ُرَؤَساِء َيُهوَذا أَلن َوَأْنِت َيا َبْيَت َلْحٍم َأْرَض َيُهوَذا َلْسِت الصُّ
 ِسّرًا َوَتَحقََّق ِمْنُهْم َزَماَن النَّْجِم الَِّذي َظَهَر. ِحيَنِئٍذ َدَعا ِهيُروُدُس اْلَمُجوَس  .َيْرَعى َشْعِبي ِإْسَراِئيلَ 

ِبيِّ َوَمَتى َوَجْدُتُموهُ  ثُمَّ َأْرَسَلُهْم ِإَلى َبْيِت َلْحٍم َوَقاَل: اْذَهُبوا َواْفَحُصوا ِبالتَّْدِقيِق َعِن الصَّ
َذا النَّْجُم الَِّذي َرَأْوُه ِفي َفَلمَّا سَ  َفَأْخِبُروِني ِلَكْي آِتَي َأَنا َأْيضًا َوَأْسُجَد َلُه. ِمُعوا ِمَن اْلَمِلِك َذَهُبوا. َواِ 

. ِبيُّ َفَلمَّا َرَأُوا النَّْجَم َفِرُحوا َفَرحًا َعِظيمًا  اْلَمْشِرِق َيَتَقدَُّمُهْم َحتَّى َجاَء َوَوَقَف َفْوُق َحْيُث َكاَن الصَّ
بِ  ِجّداً  وا َوَسَجُدوا َلُه ثُمَّ َفَتُحوا ُكُنوَزُهْم َوَقدَُّموا َلُه َوَأَتْوا ِإَلى اْلَبْيِت َوَرَأُوا الصَّ يَّ َمَع َمْرَيَم ُأمِِّه َفَخرُّ

ثُمَّ ِإْذ ُأوِحَي ِإَلْيِهْم ِفي ُحْلٍم َأْن اَل َيْرِجُعوا ِإَلى ِهيُروُدَس اْنَصَرُفوا ِفي  َهَداَيا: َذَهبًا َوُلَبانًا َوُمّرًا.
 ِتِهْم.َطِريٍق ُأْخَرى ِإَلى ُكورَ 

 هذه كلمة اهلل
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ويفسرون  ن النجومراقبو يكانوا والمجوس  .المجوس جاؤوا من بعيد ليروا المسيح ملك اليهود
رميا في العهد و دنيال  اءنبير االاسفنجدهم في أ. ملك بابل مستشيريمن وكانوا  األحالم ا 
غير شرق مالفي  نجم رأوا ألنهمأورشليم  فيوفي إنجيل متى نجد هؤالء المجوس القديم. 

على األرض. ولد في السماء لملك  نجم يشرق .لوالدة ملك اليهودأنه إشارة  عادي وعرفوا
رمياء كتب من دون شك شرق مفي ال تنتشر امعرفة مجيء ملك اليهود  واليهود دنيال وا 

  .في القرن السادس قبل يسوع بابل في خالل ترحيلهم
 

صراع و العديد من الصعوبات وجدوا أثناء القرن الخامس قبل يسوع  الى أرضهمعودتهم بعد و 
واليهود المنفتحين على الثقافة اليونانية. خالل هذه الفترة المظلمة  التقليديينوطني بين اليهود 

حتى استمرت الصراعات . الليبراليالصدوقيين حزب و  يالفريسيين األرثوذكسظهر حزب 
أي نبيا لهم أن اهلل لم يرسل  كانهذا تاريخ اليهود وء في ن األرض كلها. واالسالرومااحتل 
دون أن يعرفوا متى يأتي  كانوا ينتظرون المسيح .يسوع حتى أرسلعام ربع ميات أمن ألكثر 
يجمع شمل و  أرضهمحرر ي الذيملك الأنه يكون  تكانفي المسيح اليهود فكرة  .يأتي وكيف
  .داود زمانفي كانت ما كمملكة إسرائيل تكون و  العالمالمتشتتين في  اليهودكل 

 

الملوك رئيس  كُ لِ لهم وللعالم مَ  اهلل أرسلملك أرضي.  يكون اليهود كانوا ينتظرون مسيحا
. محررا امسيح السالم الذي له كل سلطان في السماء وعلى األرض. اليهود كانوا ينتظرون

الفادي الذي به لنا  إنهاهلل مخلص.  معناه:يسوع الذي  وهواهلل أرسل لهم وللعالم المخلص 
اليهود كانوا ينظرون الى مملكة أرضية. لكن اهلل بشرنا جميعا بملكوته الحياة ومقام أبناء اهلل. 

وضعته هي و  ،مريملكتب المقدسة من ل وفقاولد المسيح. في تمام الزمان أرسله اهلل و يسوع ف
الذبائح الحيوانية من أجل الخطايا. نهاية المسيح هو يسوع و فيه البهائم.  أكلالذي ت في مذود

  .ُهَوَذا َحَمُل اللَِّه الَِّذي َيْرَفُع َخِطيََّة اْلَعاَلمِ أشار اليه النبي يوحنا المعمدان:  كما
 



هو الذي الروح القدس و رجال الدين. للملك و المالئكة أعلنته لرعاة وال يعلمنا االنجيل أن و 
اآلَن ُتْطِلُق َعْبَدَك َيا قال: رآه لما و  سمعان الى الهيكل لما كان يسوع إبن سبعة أيام. رسلأ

 ،شرقممن اليأتون واالن مجوس . أَلنَّ َعْيَنيَّ َقْد َأْبَصَرَتا َخاَلَصكَ  َسيُِّد َحَسَب َقْوِلَك ِبَساَلمٍ 
زرع الخبر هذا  اليهود؟ أين هو المولود ملك: أورشليم وسألواالى حتى وصولوا  ،نجم يقودهم

قتل كان ي ملكهيفقد ن أخوفا الملك هيرودس الخبيث. كان بالفعل سيئا ومجرما. في فزع ال
  .خيانتهبتهمة  هوالدأسبع من و  زوجتهحتى لم يتردد في قتل ه. عارضشّك أنه يكل من 

 

 ابل كلهم ينوحو  أمر بقتــل أعدائه يوم وفاته حتى ال تفرح الناس بموته هو يرودسه يقال ان
أعمالهم تلحقهم. شعبهم في هذا العالم. كذلك حكام مثله يهلكون . على أهلهم في نفس النهار

يُر َتْأُخُذُه آثَاُمُه َوِبِحَباِل َخِطيَِّتِه ُيْمَسكُ  أيضا و  ين من هيرودس؛فئخاكانوا  القدسسكان  .الشِّرِّ
ما ذكروا اآلية من النبي ميخا على صحتها بل غيروها كيال يقولوا لهيرودس النهم علماءهم 

المخلص . منذ األزل في إسرائيل وأصله منذ القديم املكقول اهلل بخصوص المسيح أنه يكون 
، لكن المجيدنور اليسوع  .النُّوُر ُيِضيُء ِفي الظُّْلَمِة َوالظُّْلَمُة َلْم ُتْدِرْكهُ الناس خافت. ظهر. 

 . لكن الخوف فشلهم.واكان مفروض أن يفرحلناس فضلت الظالم. ا
 

وكان فرحهم عظيما لما راوا  .والنجم فوقهم حتى وصلوا الى بيت لحممضوا فالمجوس أما 
ِشَبُع  هَسِبيَل اْلَحَياِة. َأَمامَ  َعرِّفُ الرب يُ نعمة الخالص امتدت الى الوثنيين. . يسوع وأمه مريم

ه هدايا، لثم فتحوا كنوزهم وقدموا  سجدوا لهوا و جثّ ك و و الململك والمجوس وصلوا أمام ُسُروٍر. 
يسوع و لملك. فضل اهو  الذهبوكل هدية لها معناها الخاص.  ا.ومرّ  ،بخورالبانا، أي ذهبا و 

 الصليبعلى  لما كانمن شوك على رأسه  كانتاجه والمحبة. رحمة هو الملك الذي يحكم بال
  .َذِبيَحًة َمْقُبوَلًة َمْرِضيًَّة ِعْنَد اهللِ  َطيَِّبةٍ الة الكاملة تضحيرائحة ال وهو  لكاهنلو هالبخور . و 

 

 هتالميذأمام  على رأسه غالي الثمن اعطر مرأة التي سكبت على اليسوع هذا يذكرنا قول الرب 
هو  المرّ و  .َفَعَلْت َذِلَك أَلْجِل َتْكِفيِنيَفِإنََّها ِإْذ َسَكَبْت َهَذا الطِّيَب َعَلى َجَسِدي ِإنََّما : فقال لهم



 مشيرينالمجوس قدموا هداياتهم و  .من أجل شعبه موتقّدم حياته لليتألم عندما لفادي الذي ل
ا رب المجد جاؤوا من بعيد ليروا ملك اليهود فرأو  .والكاهن يسوعالملك  لمعإيمانهم في بها 

اْنَصَرُفوا ِفي َطِريٍق ُأْخَرى ِإَلى فُأوِحَي ِإَلْيِهْم ِفي ُحْلٍم َأْن اَل َيْرِجُعوا ِإَلى ِهيُروُدَس .  ونالوا الحياة
  ُكوَرِتِهْم.

 

والمتدينون . السلطاتمن ن يفئخايسوع  نرفضو يالذين الناس:  ثالثة أنواعوالكتاب يرينا 
المجوس الذين تركوا و . ومسيحه هللمحبة ابوهم غير مبالين  يحبون إرضاء السلطاتالذين 

في الحقيقة، كل من هم. بيلم يخ همرجاءو فوق هو ن الى ما نظرو يوهم وراءهم. كل شيء 
َوَتْطُلُبوَنِني َفَتِجُدوَنِني ِإْذ َتْطُلُبوَنِني يبحث على يسوع من كل قلبه فهو يجده. اهلل نفسه يقول: 

يسوع المسيح هو الطريق الحقيقي والحي. الوحيد من اهلل  .الرَّبُّ ِبُكلِّ َقْلِبُكْم. َفُأوَجُد َلُكْم َيُقوُل 
 . الخالص ليس باالعمال. إنه بيسوع الذي قدم حياته على الصليب من أجلنا.اهللوالى 

 . : َهَذا ُهَو َمِلُك اْلَيُهودثالثة لغاٍت ُعْنَواٌن َمْكُتوٌب َفْوَقُه ِبَأْحُرٍف وضعوا 
 

ِنْعَمُة َربَِّنا و  آمينوال يهلك. ي الظالم بل يكون له نور الحياة. يتخبط فال  به وتبعه آمنمن 
وِح اْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكْم. آِمينَ   اْلَمِسيِح َوَمَحبَُّة اهللِ َيُسوعَ   .َوَشِرَكُة الرُّ

 


